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Protokoll fra årsmøtet for 

Bjørgvin KFUK-KFUM speiderne 

Clamp On Laksevåg 

13. mars 2022 

 

Til stede: Totalt 18 stemmeberettigede som deltok på møte, samt 2 observatører.  

Åpning av Årsmøte v/ Kretsleder Julie Andrea Taule Nordli. 

Konstituering av møtet 

1.1 Erlend Veland Thorsen ble valgt som møteleder. 

1.2. Kine Nyhammer ble valgt som referent. 

1.3.  Svein Inge Trellevik og Louise Løkeland ble valgt til å undertegne protokollen. 

1.4. Tellekorps Jostein Træen og Embla Rath 

1.5. Observatører ble gitt møte-, tale- og forslagsrett. 

Alle ble valgt ved akklamasjon 

 

Møteleder Erlend Veland Thorsen informerte om hvordan stemme og votering på saker under 

kretsing. 
 

SAK 1/22. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Kommentarer fra salen: 

- Ingen kommentarer fra salen 

Godkjent ved akklamasjon 

 

SAK 2/22. Hilsener 

2.1 Marianne Norland fra Landsstyret 

Liten hilsen fra Landsstyret ved Marianne. I tillegg til å sitte i landsstyret er hun også 
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Bjørgvin krets sin kontaktperson. Hun gjennomført en liten presentasjon om hva 

landsstyret arbeide med og hva de på forbundskontoret arbeider med. Hun tok opp 

strategi – rundt våre leirbål er det plass til alle. Vekst og rekrutering. Roverway i 2024 

Stavanger. Felles landsleir mellom KM og NSF i 2025. Frivillighetens år – speidersagen 

23. april. Smittevern. Utstyr og deltager fond for medlemmer. Nye ressurser. FNs 

bærekraft mål og globalaksjonen. Ledertrening - kursmeny. Hederstegn. Program og 

verktøy. Nasjonale verv og oppgaver.  

 

Sak 3/22. Årsmelding 

Årsmeldingen ble presentert av kretsleder Julie Andrea Taule Nordli. Årsmeldingen ble 

gjennomgått og godkjent med rettelser fra salen. 

Kommentarer fra salen: 

- NM var et eget arrangement – Jostein Træen leverte inn skriftlig forslag til endring 

av teksten i årsmeldingen som omhandlet NM i speiding.   

 

Årsmeldingen ble vedtatt slik den står med den rettelsen som kom inn fra salen.  

Vedtatt ved akklamasjon 

 

Sak 4/22. Torbjørg Hauges/ Bergen Seniors legat 

Kretsleder Julie Andrea Taule Nordli orienterer om Legatet.   

Torbjørg Hauges/Bergen Senior 1's legat har levert en ren regnskapsberetning. De hadde 

ingen utdeling i løpet av 2021. Ingen kommentarer fra salen. 

Årsmøtet anser seg som orientert.  

 

Sak 5/22. Regnskap 2021 

Nestleder Herleik O. Johns presenterte regnskapet for 2021. 

Nestleder Herleik O. Johns forklarer oppsettet av regnskapet. Han begynner med å gå 

gjennom resultatregnskapet og oppsummere både inntekter, utgifter, balansen og årsresultater. 

Bjørgvin krets hadde et positivt årsresultat i 2021. 

Ren revisorberetning ved Dag Eikeseth. 
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Kommentarer fra salen: 

- Ingen kommentarer fra salen 

 

Kretsstyrets forslag til vedtak: 

Regnskapet vedtas som fremlagt. 

 

Regnskapet ble vedtatt ved akklamasjon 

 

Sak 6/22: Fastsetting av kretskontingenten  

Nestleder Herleik O. Johns presenterte saken. 

Kretskontigentsatsene for 2023, presentert på årsmøte: 

- Ordinær kontingent:   260,-  

- Lederkontingent                      160,-  

- Konfirmantspeider:   130,-  

- Familiespeider:              65,-  

 

Kommentarer fra salen: 

- Spørsmål om familiemoderasjon ble besvart under møte 

 

Kretsstyrets forslag til vedtak: 

Kretskontingenten settes til halvparten av forbundskontingenten, avrundet opp til nærmeste 

hele 10. Lederkontingenten settes til halvparten av forbundskontingenten, avrundet opp til 

nærmeste hele 10, i tillegg til en rabatt på 33,33%. Konfirmantspeider og familiespeider 

settes til halvparten av forbundskontingenten avrundet opp til nærmeste hele 5. 

Kontingentsatsene gjelder fra januar 2023. 

Vedtatt ved akklamasjon 

 

Sak 7/22: Arbeidsplan for 2022 

Kretsstyretmedlem Baard Brattebø presenterte arbeidsplanen for 2022.   

Diskusjon rundt lederarrangement i kretsen i plenum 



Side | 4  

- Organisering av privatliv krasjer ofte med arrangementer 

- Vanskelig å få til med arbeidet som skjer i gruppen 

 

Kommentarer fra salen på saken: 

- Kommentar fra Herleik O. Johns angående 17.mai, hvordan kan vi bli mer synlig på 

17. mai? Vi burde klare å stille med speiderne som kan delta i 17. mai feiring i 

Bergen.  

o Om vi ikke har salgs bod på 17. mai, kan man ha rekrutterings bod? Usikkert. 

 

Kretsstyrets forslag til vedtak: 

Arbeidsplanen for 2022 vedtas som framlagt med forbehold om endringer. 

 

Arbeidsplanen for 2022 ble vedtatt ved akklamasjon 

 

Sak 8/22: Budsjett for 2022 

Nestleder Herleik O. Johns presenterte budsjettet for 2022.  

Kommentarer fra salen: 

- Diverse spørsmål fra salen som ble besvart fortløpende.  

 

Kretsstyrets forslag til vedtak: 

Budsjettet for 2022 vedtas som framlagt. 

 

Budsjettet for 2022 ble vedtatt ved akklamasjon 

 

Sak 9/22: Orienteringssaker 

• Dagskurs: Barn med spesielle behov ved Wenche Orrebakken i 1. Os speidergruppe 

• Landsleir orientering ved Wenche Orrebakken – Morten Ormberg trenger flere kokker 

til stabsmessen. Leiren trenger også flere i stab.  

• Landsleir orientering ved Kine Nyhammer – fellestransport og godstransport 

• UAB og Mentorgruppen ved Erlend V. Thorsen 
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Sak 10/22: Felles kretsleir med NSF i 2023 

Nestleder Herleik O. Johnsen presenterte drøftingssaken 

Hordaland krins fra Norges Speiderforbund har inviter kretsene i Vestland til et samarbeid 

om felles kretsleir i 2023. Etter at vedtaket på landsplan om felles landsleir 2025 ble 

vedtatt i 2021. Ønsket også Hordaland krins å gjennomføre det samme på Vestlandet. 

Hordaland krins har sammen med NSF kretsene i Vestland arrangert felles kretsleir siden 

2003 (i 2019 også for Sogn & Fjordane sin del). Dette har gitt dem gode synergier med 

tanke på ressursfordeling i planleggingsfasen, gode leiropplevelser for deltakerne og totalt 

sett god økonomi for speiderkretsene.  

 

Kommentarer fra salen: 

- Det er gøyere når man har en større leir enn det som har vært tidligere. Så er positiv til 

å ha felles kretsleir. 

- Vil kretsstyret avlyse egen kretsleir om man oppfordrer til å delta på NSF sin leir, men 

ikke er med å arrangere leiren?  

o Kretsstyret har ikke tatt stilling til dette ennå 

- Hvor mange kretser og hvor mange deltagere vil det bli på en felles leir 

o Rundt 1500 deltager har de hatt tidligere med Hordaland krins, Ryvarden og 

Sogn og Fjordane (NSF) 

- Det er vanskelig å få tak i stab til å lage leir, det kan derfor være enn fordel å ha leir 

sammen med andre. 

- Hordaland kris har mulighet til å lage en mye større leir enn det vi i Bjørgvin klarer å 

lage. Det er kjekker med flere på leir, letter å få nok stab o.l. 

- Religiøse aspekter, hva gjør man med aktiviteter som er spesielt i forhold til KM 

o Hvis vi har en felles leir så har vi også noe vi skulle ha sakt i forhold til 

planlegging og valg av aktiviteter.  

- Det skal ikke være noe problem å få det med de kristelige aktivitetene i en felles 
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kretsleir. Gjør vi dette sammen, så må vi kunne tilredte legge for at våre verdier blir 

synlige i leiren.  

- Speiding er speiding, alle er speidere 

- Det er ikke stor forskjell på leirene i forhold til forbund. Leirene i seg selv er veldig 

forskjellig i forhold hvem som organisere de ulike leirene, så det ingen leir vil være 

make og derfor er ingen NSF leirer lik eller KM leirer like. Noen NSF-leirer har vært 

mer lik KM og omvendt, så tror ikke det skal være noe problem.  

- Det er viktig at vi er med å arrangere felles kretsleir slik at våre verdier blir i varetatt.   

 

Årsmøte virker positiv til felles kretsleir med NSF 

 

Sak 11/22: Valg 

Ingen fra valgkomiteen var til stede for å presentere innstillingen, så møteleder Erlend 

presenterte kandidatene til valg.  

Kandidater til kretsstyret: 

Kretsleder (2 år): Herleik Overøye Johnsen - 41. Bergen: valgt ved akklamasjon 

Nestleder (1 år) Morten Ormeberg – Morvik: valgt ved akklamasjon 

Styremedlem (2 år) Kvinne: Karina Myrdal - Eidsvåg: valgt ved akklamasjon 

Styremedlem (2 år) Mann: Christian Hagenæss Lundberg - Rolland: valgt ved akklamasjon 

Vara (1 år) Kvinne: Louise Løkeland – Loddefjord 1: valgt ved akklamasjon 

Vara (1 år) Kvinne: Hanne-Emilie Svanberg Helle - Rolland: valgt ved akklamasjon 

 

Etter kretsting 2022 består kretsstyret av: 

Kretsleder: Herleik Overøye Johnsen - 41. Bergen 

Nestleder: Morten Ormeberg – Morvik 

Styremedlem: Karina Myrdal – Eidsvåg  

Styremedlem: Christian Hagenæss Lundberg - Rolland 

Styremedlem: Martine Stølen Akse - 41.Bergen 
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Styremedlem: Baard Brattebø - 1.Os 

Vara: Louise Løkkeland – Loddefjord 1 

Vara: Hanne-Emilie Svanberg Helle - Rolland 

 

Forslag til revisor for 2022 

- Dag Eikeseth, medlem i 5. Bergen St. Georgs Gilde 

Valgt ved akklamasjon 

 

Forslag til valgkomite 2022: 

- 1 år Einar Amund Kartveit – Alversund 

- 1 år Irene Elvestad – 41. Bergen 

- 1 år Åsmund Bergo Aarvik – 41. Bergen 

- 1 år Embla Rath - Rolland 

Valgt ved akklamasjon 

 

Thorbjørg Hauges/Bergen Senior 1’s legat 

Det sittende legatstyret for Torbjørg Hauges/Bergen Senior 1's legat ønsker å videreføre 

sine verv, med mindre kretstinget har innvendinger. Det sittende legatstyret er: 

Linda Odland  

Anette Skålnes  

Margith Johnsen 

Lise Strøm Nilssen 

Valgt ved akklamasjon 

 

Avslutning av Årsmøte v/ Kretsleder Julie Andrea Taule Nordli 

• Utdeling av hederstegn – vil bli sendt i posten til følgende 

10 år som leder: Aslaug Mork Topphol, Karianne Jansen, Marta Nagel-Alne og Torstein 

Frantzen  

• Gaver til de med ulike verv på vegne av kretsen.  
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Signering av protokoll: 

 

 

 

--------------------------------------------                                      ---------------------------------------- 

Svein Inge Trellevik                                                                 Louise Løkeland 

 

 

 

 

 

 

L.Løkeland (Mar 22, 2022 09:51 GMT+1)
L.Løkeland
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